
Nordsjö Kapell.

En historik införjubileum den 22 ju]i 2006. Å.tr>jiu/ov/t}`/cp#iir,

Bakgrund: Nordsjö b}. bcstår urspziingligcn @`i r}T@ stmhcniman . Nr 1 "OppigÅri€n"
¢Ilcr ``Lörgrms.'( j dag Lö`iorp} såldcs 3`. »rgr¢n Lill Ungcrska bolsgci som bchöII
sL¢ogcn och 5a!dcjcx'dcn till granmmå. Gåndstomtcft mcd b}'ggmdcmÅ stod obcbödd.
Ungcrär samlidigt hsd€ godtcmplarloscn  Ncmdsjö Vaf}cn bildats od dcmna rick Liin}4(ja
dc iomm& b.`rggnadcma föT sin ``crl:saJhhct mcd mötcft och basarcr.
Lfl*alcim `.arju intc lämpöd¢ föT mölcs\'cTkamh¢i «h msn bcslöt b}#g* cn
godtcmplarlokot.

Dcn 23 juli  1917 skänkcT Erik Ncrcll ~ bondc i)ä N}.gåm-"Jo"omicn`` Lill Tcmplci
Nardsjö Vap¢ti, MoitagaTc `.ar Olof N«dcri, Nondsjö m.fl.
Om man köptc €]!cr ricL som gä`'. , b,`.ggnadcme pd "LbrErcn:s" tomL rramgÅr ifitc. in¢n på
Jonsiomtcn b}rggd€ man  sin godtcmplarlok&l mcd stcr hjs[p av rri`'illig& kmncr.
Rodan cncr r¢m åt böjad¢ "n diskuLfla cn fbrs4]jnii`g e`' lok4]cn «h cnligt " protbkoll
dcn 24 S¢ptcmbcr  f 922 (?) bcslimr man cfbjiida K}TkohcTdc Obr BÖcksttöm &t. köpa.

Kapcllet gmnda5.

D¢n 6 oktob¢r ]922 sL:mi's köpckmuakt.   )5.000:-Kr.  {S¢ bilaga)

(Obs samimnkomst tcmpbLrk}k&}q  15/4  1922 ( Sc bil&ga )
Riksdagsftian Olor Jonssm i llo\` skankcr 1,000:-Lr (ill hardpridg för LPpct.
Scmrc skÄnk« han 30m:Jd.

NotLcras kan Ött d« är K.`Tkohcrdc B#ckström och Komminist€r Bid{c som stÅr som
köpa]c  Arbrå fbrsamlirL!i och k}T*ans b¢slmridc W intc inkcppledc. Köpc( 8`.  Kspcllci
skcr hcla tidm `'id sidBn om rö"mlingcn+ K}rTkohcrd€ BåckstTbm kmii&l«Ar Svcnska
K}Tkans DiakcmisDTclsc cx}h crbjudcr dcn aLL sd som ägarc.
makcmist}T¢ls¢n a`.böjcr och lbncslår cn kqpclLSLincls¢.
ftn skatl stÅ undcT ZHakonist}Tclsca Öt'rinsocndc c€h `'an Tcdo\isningssk}'ldig dii
Ä ricbiskopcn blir kÅpcllcis högst¢ bcsk}'ddarc.

Dcn 23 No`icmbcT bc`.iljfLs ctt lån @t. "akorist}mlscn ror inL'öp av kaFx:llct
5000:-kr. ränt€friti und«  10 ri.

Dcn 6 Maj  1923 uppritias stdgar. ( sc bilega )

Litc konstigi är, ott dct intc fims rigm proLdkol] om stmclscms `rcTksamhcl.    Dti `'crku
softi  om pristcma  sköLtc dct på cgcfi h&iid!

Stjftclscn m ju rdo`isningssk}rldig (ill Diakcmisi}"lscti, som sLötff på flcm gångcr.
Rcdo`.isning skcr tjlL sisL fbr ncn år.

Gcnom gä`.obrc`. 8`' dcn  14 Md  1923 skänkcr O]orcx:h MÅrganet4 LindslTöm tN}'gåm),
maTk fbr oti mid5ia kapclltomicn. ®lats fbr cn klocl:st@pcl).Gå`.obrc``cL bn'iLmas a`. lJatu
Hanssori och A ndcTs J onssog Nardsjö.

Undff Jbljandc år rc»o`.cradc mm och stÅ]ldc i ordfting lok8]cma fbr dm l€pTklige
`.crksambcL¢n.
Dci fi"s ¢n notring-..K&p¢llcts kor pr}dcs @`' ctt cftcr mod€ltid3 fbrcbild, snidd a`.
ro]kskollaTarc J Forsmm i FLäsie och målai e`` konstrir Sundbcfg i SLhlm.. krusirtx cx;h cn
a\-J M&]mbcrg i Ve)Isu midad dopruni mcd tilLl»ra"]c dopskål i dri`'cm koppar."
Lnom parenLcs: " Eil konstsbdc &`' väidc+..
{ J Malmbcrg `'aT sl.ormk&rc i Vdlsd)


